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PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

OPLEIDINGSCENTRUM OFFICIEEL GEOPEND

Afvaardiging CMN
Voor deze speciale gelegenheid was het Comité met vier leden 
sterk naar Burkina Faso afgereisd: Fredric Petit (voorzitter), Wil-
lemien Lenders, Madeleine Inckel en Michiel Radder. Het gezel-
schap was uitgebreid met de 12-jarige zoon Ivan van Michiel. De 
opening was tijdens carnaval: we moesten allemaal even slikken. 
Het openingsspektakel was zeker de moeite waard! Het was een 
pittig weekje met temperaturen van 38 graden met 
– voornamelijk gedurende de 
toespraken – harde, droge 
windvlagen (harmattan).

Bij Pierre
In huize Pierre aangekomen 
werden we onthaald met 
breed lachende gezichten. De 
tuin was helemaal in beslag 
genomen door kokende vrou-
wen. De enorme, uitbundige 
bedrijvigheid bleef gaande tot 
diep in de nacht. Op de dag 
zelf moesten we vroeg uit de 
veren en gingen op tijd naar 
het Centrum. Fredric mocht 
mee in de stoet van uiteinde-
lijk 9 auto’s met genodigen, 
die onder politie-escorte 
richting het Centrum vertrok. 
Pierre had er echt werk van 
gemaakt: een imposante rij 
van officiële genodigden, 
waaronder de Gouverneur, 
onze ambassadeur gesta-
tioneerd in Ouagadougou, 
koningen, stamoudsten, leerlingen en bevolking uit de omgeving. 
Bij elkaar waren er zeker 700 mensen aanwezig.

Het officiële gedeelte
Dat bestond uit een reeks toespraken. Onze voorzitter Fredric 
Petit beet de spits af en ging in op het ontstaan en de huidige 
doelstelling van het Comité Maastricht-Niou. Hierbij legde hij 
ook de band tussen Niou en Méguet uit. Vervolgens nam Pierre 
Kaboré het woord. Pierre, gekleed in zijn traditionele kleding 

met sjerp van de Chevalier de l’Ordre Nationale, maakte duidelijk 
van deze gelegenheid gebruik om te onderstrepen dat hij het 
onderlinge vertrouwen en de gegeven vrijheden zeer waardeert 
in zijn samenwerking met het Comité. Hierdoor is het moge-
lijk op onverwachte zaken in te springen en tevens innovatieve 
technieken uit te proberen en te promoten. Natuurlijk maakte de 
Nederlandse ambassadeur dhr. Gérard Duifjes ook gebruik van 
het spreekgestoelte. De ambassadeur onderstreepte de noodzaak, 

dat de financiële steun door 
Nederland op nationaal 
niveau wordt ondersteund 
door dit soort initiatieven 
van NGO’s op lokaal niveau.  
Tot slot een vlammend 
betoog van de gouverneur 
van het Plateau Central, 
dhr. Issouf Rouamba (ver-
gelijkbaar met de Commis-
saris van de Koningin). Hij 
benadrukte dat de bevolking 
een enorme impuls kreeg 
door onderwijs te genieten 
in hun eigen taal. Niemand 
is te oud om te leren lezen 
en schrijven. Les in land- 
en bosbouwtechnieken 
is noodzakelijk voor het 
behoud van een leefbaar 
land. Hij onderstreepte dat 
het centrum niet op zichzelf 
staat, maar gecertificeerd 
wordt door het Ministerie 
van Onderwijs en het Minis-
terie van Landbouw. Hij 

noemde dit een voorbeeldproject. 

Doorknippen lint en cadeaus
Vervolgens liep iedereen naar een enorm lint dat voor een van de 
klaslokalen was gespannen. Gezamenlijk knipten de gouverneur 
en de ambassadeur een stuk uit het lint en gaven dit aan een 
glunderende Pierre. Traditie is dat dit stuk lint wordt bewaard… 
Daarna werden de cadeaus uitgewisseld. Wij gaven onder andere 
een volleybalnet met toebehoren voor 

Het is zover…. op zondag 22 februari 2009 is het opleidingscentrum Centre de Formation André Rieu in Kakim officieel geopend. Het had 
niet veel gescheeld of André Rieu was zelf meegegaan om het naar hem vernoemde centrum te openen. Uiteindelijk waren er veel belang-
rijke gasten bij de opening.
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het Centrum en voetbalschoe-
nen voor de bevolking van 
de Méguet. En traditioneel 
werden er kippen en geiten als 
geschenk van de bevolking in 
ontvangst genomen. Dit alles 
onder luid applaus!!

Feest
Tussen alle toespraken door werd het omvangrijke publiek getrak-
teerd op een internationaal bekende dansgroep. Hierdoor was 
iedereen al opgezweept door de Afrikaanse ritmes en het geweld 
van de wiegende heupen. Na de toespraken barsTte het feest dan 
ook direct los. Traditiegetrouw was er voor iedereen eten en drin-
ken. Daarna begonnen spontaan groepjes te dansen, waarbij de 
Comitéleden ook hun kunsten vertoonden. Dit leidde natuurlijk 
tot grote hilariteit.  

ST
IC

H
T

IN
G

 C
OMITE MAASTRICH

T
 - N

IO
U

- G
ROEN VOOR BURKINA FA

SO
 -

COLOFON

Redactie-adres:
Batterijstraat 9 B
6211 SE Maastricht
TEL.: 043 - 321 25 72
info@maastrichtniou.nl
www.maastrichtniou.nl

vormgeving:
Egide Rutten 
grafisch ontwerpbureau

StichtiNG coMitE 
MAAStRicht - NioU
iNG Bank 507 307
SNS Bank 85.88.89.900



FOTOREPORTAGE

AANKOMST GASTEN

VOORBEREIDING FEESTELIJKHEDEN

DANSERS

 CEREMONIëLE UITWISSELing cadeaus  



De gouverneur

Direct na de toespraken werd een enorm school-
bord naar voren gehaald. Leerlingen toonden hun 
kennis. Plots stond de Gouverneur op en liep naar 
het bord. Zichtbaar de woorden zoekend, las hij 
de teksten hardop voor. Op alle scholen wordt 
alleen in het Frans onderwezen. Om dan je eigen 
spreektaal als geschreven taal te ontcijferen is 
moeilijk, zo niet onmogelijk. De Gouverneur sloeg 
hiermee de spijker op zijn kop, en wij waren er 
allen erg onder de indruk van zijn spontane actie.

COMITE IN DE PERS

Bij de opening waren twee journalisten en een 
cameraman aanwezig. Een paar dagen later was 
het resultaat al zichtbaar: twee grote artikelen in 
landelijke kranten. In l’Opinion stond een halve 
pagina groot artikel in de speciale uitgave ter 
gelegenheid van Fespaco 2009. Ongetwijfeld zijn 
hierdoor velen binnen – maar ook buiten – 
Burkina Faso op de hoogte van ons opleidings-
centrum. In de krant Sidwaya stond een pagina 
groot artikel. Op onze website www.maastricht-
niou.nl zijn beide krantenartikelen (in het Frans) 
terug te vinden.

Een anekdote
Direct nadat de toespraken waren gehouden, 
gingen de journalisten op jacht naar de teksten 
van de toespraken. We waren al wat lacherig 
geweest over mannen met aktetassen die achter 
de sprekers stonden. Maar nu begrepen we het: 
hieruit verschenen kopieën van de toespraken. 
Fredric gaf bijna zijn originele tekst weg. Bij 
navraag waren ze de tekst met elkaar aan het 
overschrijven. Mooie baan die journalisten, 
betaald worden om toespraken over te schrijven. 
Voordeel is dat op deze manier het doel van het 
opleidingscentrum goed verwoord in de kranten 
is gekomen.

SPORTIEVE GIFT 

Michiel had bij ons vertrek uit Maastricht een 
enorme zilverkleurig glimmende tas om zijn 
schouders hangen. Met daarin minimaal 30 paar, 
voor Europese begrippen (licht) beschadigde, 
voetbalschoenen. Deze zijn gratis door Relax 
Sportshop aan het Comité meegegeven. Bij het 
uitwisselen van de cadeaus is onder luid applaus 
de opzichtige tas overhandigd aan Pierre Kaboré, 
deze keer in de rol als burgemeester van Méguet. 
Dit cadeau is bedoeld voor de beste voetballers in 
de omgeving van Méguet. Michiel stond de tas 
niet af zonder de afspraak te maken om samen 
te voetballen. De volgende middag stoof Michiel 
op zijn Meindl bergschoenen achter de bal aan. 
In het opwaaiende stof scoorde hij in de laatste 
minuut. En dat midden tussen de veelal op plastic 
schoentjes of blote voeten rennende Burkinabé. 
Het is namelijk zonde om die mooie, nieuwe 
voetbalschoenen aan te trekken. 
Namens voetballend Méguet: bedankt Relax !!!



STAND VAN ZAKEN CENTRUM

Het agrarisch opleidingscentrum André Rieu is sinds 22 februari 
2009 officieel geopend. Sinds 2007 worden er al trainingen gege-
ven. Momenteel zijn verschillende alfabetiseringsklassen bezig.
Aan circa 50 cursisten worden technische cursussen gegeven. Het 
centrum heeft daarnaast ook al een duidelijke plaats ingenomen 
in de dorpsgemeenschap: altijd lopen mensen rond en zijn activi-
teiten gaande. Momenteel vindt constructie van een verblijf voor 
docenten plaats. Dit gebouw is in de afrondingsfase.

Het centrum zit toch nog in de opstartfase: er zijn namelijk meer 
plannen en ideeën voor activiteiten op het terrein van het cen-
trum. Activiteiten die ook nodig zijn om het centrum zelfvoorzie-
nend te maken. Het idee achter de realisering van het centrum 
is dat het gedragen wordt door de lokale bevolking. Dat heeft 
consequenties voor het tempo of volgorde waarin activiteiten 
gerealiseerd worden. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde activiteiten 
misschien minder snel gerealiseerd worden, dan wij vanuit Neder-
land hopen. Het betekent echter wel dat de bevolking er volledig 
achter staat en de activiteiten daardoor meer duurzaam zijn. Zo 
was het de bedoeling al een begin te maken met rundveeteelt. 

Deze activiteit is echter uitgesteld vanwege de momenteel hoge 
prijzen van het vee. Wel is begonnen met het houden van kippen. 
Het provisorische kippenhok is inmiddels vervangen door een 
betere constructie.

De technische trainingen zijn vraag gestuurd: dat wil zeggen dat 
er direct wordt ingespeeld op problemen die mensen ondervin-
den. Het beheer van de natuurlijke omgeving vindt men hier in de 
omgeving van Kakim erg belangrijk. Men realiseert zich, dat als je 
niet op een meer zorgvuldige manier met de natuurlijke omgeving 
om gaat, de bestaansmogelijkheden voor de toekomstige gene-
raties beperkt worden. Zo zijn de houtkap, die op steeds grotere 
schaal plaatsvindt, en het afbranden van terreinen onderkende 
problemen. Om in te spelen op deze vragen over bosbeheer, zijn 
er in 2008 drie cursussen van ongeveer twee weken gegeven. 
De cursisten hebben instructie gekregen over het aanplanten van 
bomen, het onderhouden van de jonge aanplant en het op een 
duurzame manier gebruiken van het bos. Degenen die de cursus 
gevolgd hebben, gaan terug naar hun eigen dorp en geven daar 
de kennis weer door.  

Van verschillende kanten hebben wij in 2008 weer giften mogen 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Zo ontvingen wij bijna 
1.400 euro aan particuliere donaties. Verder brachten diverse 
activiteiten van de leerlingen van de Aloysiusschool 2.300 euro 
op, steunde de Elisabeth Strouven Stichting ons met 2.500 euro 
en ontvingen we via fans van André Rieu een kleine 500 euro. 
Voor 2009 zijn de eerste donaties ook al binnen, zoals bv 250 
euro van de Lions Maastricht-Oost. Het totaal aan deze giften 
is bijvoorbeeld genoeg voor de aanleg van een groentetuin met 
waterputten. 

De projectkosten bedroegen in 2008 circa 36.000 euro. Dit is voor 
het Comité een uitzonderlijk hoog bedrag dat we voornamelijk 
uit reserves, opgebouwd in de afgelopen jaren, hebben betaald. 
Het geld is besteed aan het opleidingscentrum in Kakim, voor het 
Comité een eenmalig en groots project. Zoals u weet is het cen-
trum opgezet om het 25-jarig bestaan van het Comité Maastricht-

Steun “GROEN VOOR BURKINA FASO” met uw gift ! 
T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht

ING Bank: 507 307

SNS Bank: 85.88.89.900

Niou nadrukkelijk in Burkina Faso een plek te geven.

Helaas hebben wij in 2008 geen gebruik kunnen maken van 
een aantal bekende geldfondsen, die in de regel 40-60% van de 
projectkosten bijleggen, waardoor de door ons ontvangen giften 
“verdubbeld” worden. Bij een ons voorheen goedgezind fonds 
viel Burkina Faso af door een verandering in strategie. Natuurlijk 
zijn we volop bezig andere fondsen enthousiast te maken voor 
onze projecten. 

Echter zonder uw steun, kunnen wij de verschillende initiatieven 
in Burkina Faso niet blijven ondersteunen. Nu het centrum in volle 
omvang agrarische opleidingen verzorgt, verwachten we op dit 
gebied meer aanvragen. Wij zouden het natuurlijk fijn vinden om 
een (groot) aantal van deze projecten in de toekomst te kunnen 
honoreren. Vandaar dat we (voor het eerst) rechtstreeks een 
oproep doen aan u als lezer van het Niou Nieuws. Tevens voegen 
we een flyer toe, die u apart van het Niou Nieuws kunt bewaren.

DANK EN OPROEP AAN ONZE Gulle gevers



Tijdens ons verblijf in Burkina Faso hebben we de meeste 
bestaande groentetuinen kunnen bezoeken. Alle tuinen waren 
in volle productie. Dit leverde weer vele mooie plaatjes op: een 
schitterend gezicht.

Groentetuin Niou
Opvallend blijft de groentetuin in Niou, de eerste tuin die met 
onze steun zo’n 20 jaar geleden is aangelegd. Het is alom bedrij-
vigheid. De tuin wordt gerund door vrouwen. De vrouwen van 
het eerste uur zijn, met ouderdomsverschijnselen, nog nadruk-
kelijk aanwezig en geven hun enthousiasme en kennis door aan 
de nieuwe generatie. Het toezicht blijft duidelijk in handen van de 
oudere specialisten.

Stand van zaken Groentetuinen

Groentetuin Kabouda
De grootste verrassing tijdens ons bezoek was de geheel nieuw 
opgebouwde tuin van Kabouda. Deze tuin ligt achter de dam van 
een stuwmeertje. Die dam was in 2008 doorgebroken vanwege 
overvloedige neerslag. De enorme waterstroom spoelde toen de 
hele tuin weg: een ramp voor het dorp. Nu, ruim een jaar later, 
hebben de mensen zich weer georganiseerd en samen een heel 
nieuwe tuin aangelegd. Deze ligt er prachtig bij en is strakker 
aangelegd dan de weggespoelde tuin. De percelen van de indi-
viduele tuiniers zijn zelfs voorzien van een nummer. Het grootste 
probleem waar ze momenteel mee te maken hebben is het loslo-
pende vee. De aangebrachte haag van takken biedt onvoldoende 
bescherming vandaar dat een bewaker is aangesteld om de nacht 
door te brengen en de beesten te verjagen. Aan het Comité is 
ondersteuning gevraagd voor het verbeteren van de omheining. 

Nog meer groentetuinen
Verder bezochten we de tuinen van Salogo, 
Méguet, Tanghin en Kogdem. Al deze tuinen 
zijn in volle productie. Hiervan een foto
impressie. 

Herbebossing
Ook aan verschillende herbebossingsprojecten 
hebben we een bezoek kunnen brengen. Een 
uitgebreid verslag volgt in het volgende nummer 
van het Niou Nieuws.


